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TORgDA9 tb MAå
MUSIK
Emmentalers + Dish. Iuagasinet.

Abstract Punk på Valvet.
Jellydevils Kompaniet.
Double Trouble Dojan.
Soul Machine Cactus.
Tommy & The Tearjerkers. Rest Louice.

Cotpo d v s Mikael God6e' Bruno Raberg. Lars-Erik Norrström. Terje Sunbv. Lisbeth Diers. Nefeniti.
Artdurjazz Leander-Forslund Group
Jan Forslund sax, Rune Leander sax

Lars Sundberg P. RaYmond

Rea-

Carlsson b. Anders Södeling dr' Espe-

rantopl 9. Kl 21.30.
BiElglie

Vinkeloe's trio med \ina

Klintberg och Peeter UuskYla samt
Bosse Anderssons trio med gäsler'

Jam. Gatuplanet, Plankan frän kl
Camegie J azzband. Jazzhuset.

VanElelis Rest Galini. Kungsg

fr'.,
*+rl

:1,,..

ll,itt,,.+ffi

.

20.

Kaffe*onsort Carl-Gustaf

il*

18.

Holm-

gren sjunger bl a de Fumerie rill Mi-

Iael Kjellgrens pianoackompanjemang. Hotel Eggers

kl

14.

Donatoni och Lachenmann. Ensemblen för Nutida Musik. dir Einar Niel-

kl 15.
Stödkonsert för \\ ille Sidtins minsen. Artisten

nesfond för ungdomar. Tomas Ellerzrs
konferencier. Redbergskyrkan. Landerig. kl 17-19.30.

Joybells gospelchoir ger konseft

'
.

i

Saronkyrkan. Brunnsg 3. Kl 20.
Vals i tanlto En kärleksfull akt medN'lölndals KammarkÖr. Stadshushal-

Kl 19.30.
Spelmansmusik Vats och Sabina
Thieer fran Smaland m fl. Kulturhuset Bagaregården. Härlandar' 8. Kl
Ien. \lolndal.

20.30.

Sån$tävlin€ för unga lyriska

sanga-

re. Uttagning till amatörklassen kl
I 1 13. str,rderandeklassen kl l4-16. Final kl 19. Porthällaskolan, Partille.
Västkustkväll med saltstänkta latar
ä\' Makrilldtron. Pelersons krog.
Kungstorget.

J J Da Silva Frederick Sommerville'
Stena JLltlandica.

Kortedala l4usikskola Stena Danica.

storo horlsertstrtslllt?g oc
aht med MöI.ndals Kammarhör - iir körens fjiirde
sånger
gröna' vtirligo
för att överga i hetare' rt
iriånaiirTr',anga olika mustkstilar' Den böriar med skira'
'cla
\,'als

i Tango - en hdrleksfull

tonarter

i tingotakt. Tors 13/3 Stadshushallen'

Mölndal'

0örzmngs - Posrunt

11 t"1kJ

11\

Vals i Tango
blir d,et nör

kummurkören
bjud,er upp
När Mölndals kammarkör ställer

till

med

som
konsert blir det ofta något annorlunda
t ex när kören sjunger i flera våningar -i stadshushallen, eller hyr in Bengt Hallberg som pianist, eller när man ger luciakonseft under rubriken Ros i snö.
Nu är det dags igen och den srnått vansinni-

ga rubriken, som ger ulryml)le fiir vida folkningar, är denna gång Vals i 'I'ango. Iriir siikcrhets skull lägger man lill en utttkrrntbrik ["rl

kärleksfull akt med Mölndals kammarkör.
Det utlovas ett program som inleds med ski-

ra, gröna, "våriga" sånger som tar oss med i
smekande vals för att så småningom gå över i
hetare, röda tonarter i tangotakt.

Många musikstilar ska finnas representerade, från Evert Taube

till Folke

Det blir fyra konserter
torsdag-lörclag.

Rabe.

i Stadshushallen på

Mölndals kammarkör
leds av Jan-Erik Blixt,
nederst till höger.

It, r
f) |
V0t000r45' Yrs+cn
_(J

l4älnot"

I

lL ttal W3

Annorlunda
och spiinnande upplarcl$er Sarante-.
raa niir det

hiir giinget Mölndals

Kammarkör tar tonunder
ledning av
Jan lvar Blix.

I helgen ger

de honserten

VaIs tTango.

Kammarkören kör
med en Vals i Tango

Till helgen blir det Vals i två ko-nserter helt på egen hand vals i Tango, kommer a1 börTan_go-enkärleksfullakt imajförraåretsamtrusenast ja med skira, gröna,',våriga"
med Mölndals kammar- luciavakan-Ros i snö.
iånger och ta publiken må i
Genomgående har dessa ensmekandevalförattsasmåkör.

Då.är det dass
för den- **iffinå*ltå*1*.å: äHåäfiåäi
na kör att framföra sin ;äi"å;il;;"rä*.
,pn.r- Många olika musiksrilar
fjärde stora konsertsats- nande uifall o"r, uånarrmg".. finns representerade,
alrt från
ning se-dan den bildades Den unga och nyskapände gu""t rå"u" till Folke Rabe.
kören har gång på gång visat Fyra konserter kommer att
för tre år sedan.
hetare, roäa

f.:';":;l'- år"j? Tr1åflJ,T;
i il,:åiå*ä':f,,gäå:äl
ditioneila . sånguppvisning zz,t{ra^gii^aj kr 19.30.
-i,i;;fö?åånnabegivenhetar
"
värn och ära. mångakanskevaätåisig.
Dessutom har kören klarat av
Den konsert som nu för:estår, stadshushallen i MöIndal.
Vid

av de tidigare konser9911"c Bengt Haltberg

en.

lgr"
Till glädjens

,izres
MUSIK
ca22.30.

Lånnad Zimmerman & his tambourine band spelar Dylan. Slottshugget,

Kl

d ae
L5 / 5

i|r Okcy i

Look up Musik Caf6 Aveny kl 2l och

Paradisg/Kompassg.

avffiny

19.

Stiff Young and Beautiful. Jazzhnset.

ilustr

Bananrepubliken. Caf6
Hängmattan.
The Yobs med Sharon Dyall. Valand.
Bo Xasperc Orkester. park Lane.

Bad

llver

femårsjubilerar på Svens-

sons krog (fd Järnet).

Jam S€ssion Avslutning för såsongen. Artdur. Esperantopl 9. Kl 20.

S!|l! Yo||ng and Beautitul spelar 60-

Artdurlazz Lars Jansson Trio. L

tal. Jazzhuset.

Gita]rkonsert Magnus Falck Wahl-

Doublo Trosble Dojan.
Ido Con Anin a Jazz pä öppen scen,

Jansson p, Lars Danielsson b, Anders
Kjellberg dr- Esperantopl 9. Kl 2f.30.
ström. Verk av sDanska och latiname-

i tango

En kärleksfull akt med

Mölndals Kammarkör. Stadshushallen, Mölndal. KI 19.30 och 22.

i city Domkyrkan kl

12.

Teatercaf6et, FolkteateiTr kl-2 l.
GöteboGb illc.ensomble Elförs_

tärkt vokal pop- och iazzmusik. Dir
Harald Stenström. Artilten kl 19.30.
Olgelmugik Elsa Anna Stenson. Vasakyrkan kl 12.lS.
{fiiteboEs Syrnfonlker Solister per

Enoksson och Truls Mgrk. Dir Neeme

kyrkan

I

kl

16.

lärvi. Verk av Weber,

Berlioz,

J Da Silva Frederick Sommerville.

Stena Jutlandica.

Peter & Aaso Stena Danica.

i tango En kärleksfull akt
Mölndals Kammarkör. Stadshushal_
len, Mölndal,

kl

19.30.

,.Valsi
rango
KATIM
SIADSHU3HALLEr| I I|öLTDAI

torsdag 13il5 19.30
lredag I4/5 19.30 & 22.OO
lördag 15,/5 19.30
Biljetter: Info Centralen 677O57
Biblioteket i Mölndal 677200

14

MAJ n1b

Äätsi
r€il19o

13 IVIAJ 1993

XINLEX3FULL ATT

Äfaki
r€mgo
KIILET'FULL

Ar(T

rrörnonls

KArrilrARrön

a'AD.IIU3IIAIIET I TÖL,IDAL

tDAc KL r.g.go

ursAlrl

Öreölima blljefter i kassan!

treda€, 14,/ 5 19.30 & 22.OO
lördag 15l5 19.30
Bifjetten lnto Centralen 677057
Biblioteket i Mölndal 6772OO

! NöLf,DAI.

19.30 &22.OO
lördag 1515 19.30

I dag

Bluetter Into Centralon 677057
Biblioteket I Mölndal 6772OO

l5 MAJ

1993

Äfahi
rango
KÄRLET3FULL AXT

ruölnonts

KAMMARTöN

afaD3ltugH^llEx t nöLI{DAl
ldag sista föreställningen
I dag kl 19.30
Bifjetter: lnfo Centralen 677057
Biblioteket i Mölndal 6772OO

o

a0
-/'

a
t-{

g

EN KÄRLEKSFULL AKT IUIED
MöLNDALS KAMMARKöR
STADSHUSHALLEI{ I TIöLNDAL
Lördag 15 mal 19.3(D
Pds:80 Kr

VALS ,TANGO
En hdrlehsfull ald med

Mölndals Kammarkör
Följande musikaliska miisterverk hade vi nöjet att for Er framfiira:

och

vi

som genomfbrde aklen inftir era ögon och öron var

MOLNDALS KAMMARKÖR
bestående av

Sopran

Men tiden går

Eerman HupJield

Sv tert Hasse&Tage

Dansq ikke gråte nå

Lillebjörn Nilsen

An Gunnar Eriksson

Dormiva dolcemente

Giovanni Gabrteli

Sommarnatt

Evert Taube

An Gunnar Eriksson

Elisaha Hermodsson

An Martin Bagge

OIle Ådolphson

Atr Kjell Oscarsson

stjärnor små

Evert Taube

An Anonym

Samtalssinfonietta nr 3

Georg Riedel

Båtlåt

Robet Broberg

Arr Martin Bagge

Styrman Karlsson

Hans Alfredson

An Hans Edenroth

Arr Karl Fredrik Jehrlander

A.pollos

visr

Nu har jag fått den jag vill ha
Som

Löken

BirgiltaEtlin

Rondes

Folke Rabe

Hår ska ni

se €n

livad figur

Effer Anna Moraeas,

Att Gunnar Eriksson

1

Karolina Afzelius
Marie-Louise Bergqvist

Margot Björck
Anna Ottertun
Älr

I

Hanna Lindblad
Helen Svensson
Barbro Tegland

Teuor

1

Tiina Henning
Malin Magnusson
Birgitta Mattson
Alt

2

Jessica Colliander

Karin Lindfors
Lisa Lindström
Karolina Wikander
Tenor 2

Martin BjörkJund Magnus Blixt
Mikael Fjelldat Björn Malmgård
Magnus Hallin
Bas

I

Jesper Ericsson
Torbjörn Nilsson

Martin Persson
Orsn

Sopran 2

Helen Ardenheim

Bas 2

Stefan Christensson
Johan Kozma
Jonas Särnström

Arr Hålcan Sund

tillsammans med mruikerna

Ållan

Nibson

An Nonnanluboff

John?

Srtth?

Art Catarina Dwssen

Vals I tango

Povel

Rarnel

Vi gör det!
Kon och vu du min töcfte

Musik"Roine Jansson

Vackra flickor
Kiss of

fire

En liten gldfsande hundvalp
Vi gör dat

Arr Anita Svetsson

Mats Sköldberg
piano

Henrik Paulsson
bas

TexlLars Euldön

TextÅnnSrtth

Janne Renell
tummor

Text Ylva Eggehorn

&
och som en liten extra utdelnins framftirde

Italian Salad

vi även

Richard Genöe

dirigenteir

Jan Ivar Blixt
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Rqertoarlista
Titel

ca

tid Kyrkan Profan

Leffies Gltick
Va:no di core

5x
5x
3x
4x

Böawethu
Donaaobis pacen

4
3

Danse ikke

g&"oå

Pater Noster

ft**.)

stor sal

x
x
x
x
x
x

2

x

x

x

2

x

x

x

Svatba2xxdamicör
Kissoffire
Valsitango

3
2

x
x

x
x

Jungnmgåriring€n
Chiliconcarne
Danådana
StyrmanKarlsson
Italiansalad
Sommarnatt

2
3
2
3
7
4

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2
tticke
2
En liten gliifsande hr:ndvalp
ceografiskfiea3xd-lc/altett
3
Rondes

x
x

3
Apollosvisa
3
Båtlåi
Hiirskaniseenlirradfigur 3

x
x
x

Kom och var du mitt

Smedwisa
GubbenNoak
ldandela
Bords-& dqn;kewisot:
Skånklåt

Till bords
Piros

IIelan
Norges båste

Ilahnn
EinKönig

3
3
7

.Arm.
bra alqstik
bra akrstik
bra akustik

Dormivadolce,nente5xxbraakustik
x
3
Nu har jag fitt den jagvill ha
2xx
Sommarpsalm
x
2
Visa till Fårö
x
2
Muisamaa
x
3
Deepriver
Thesamelord
Lamontanara3xxx
L,ustwinsWijsa

öwigt

Gatr,

damkör,Piano
Piano

manskör

damkör

x
qano

Pfno
lnano

x
x
x

(Piano)

Sziol

ivi O L i,{DA L S KAMMA RK 0 R

Jasså de'trodde du!

Att du slapp tänka päKammarkören och

dess framtid bara for att det

blir lite varmare

KVARTE T TSÅNGARTÅWTTVE D

ute och semestorn snart eller redan iir hiirl
Jasså du troddo dc' du!

Mensåvardeinteallsnil
N4 upp ur vilstolen eller vad det iir nu du latar dig uti, och h:imta p€nn4 papper och telefonl
Jag våintar medans du gör det.....................
Klar? Bra!
Gtir nu ftirst säbitr: holla i din olmanrcha om du kan vara med och sjunga på Gunnebo
ihnaagn den Z9 augusti hlochan 15.00 - ca 45 minuters program. Folkpartiet har stort
"Iånsjippo", aktMteter hela dagen med bl a finansminister Am Wibble i talarstolen.
Mycket folk viintas - en hel massa pengaf att tjiina.
RinS mig T9S 15 18 och meddela oavsett om du kan vara med eller inte och gör der nu - jag viintar.
Jaså jag var inte hemma - men ring ö till Magnus 8.27 42 81, och liimna ett meddelande på hans
telefonwarare, .tå.1å, så kan han tala om det Iör mig imorgon!
Ä så var det det hiir med penna och papper:
Du skall päpappret, med hjälp av pewta4 skriva ner rre saker:
L Dina egna önskemål,rbehov av t ex sånglektionerirösftriiniag, musikteorikurs,
dramE dansirytmilq lyssnar-/diskussioncirkel - körmusik etc.etc.
2. Dina ideer kring vad 'din" gtåmma skulle behöva ufveckla
3. Dina idöer om vad Kam-arkören skulle lnrnnaöorde/måsre göra någon gång i
framtiden. Det kao vara iörslas till
erxtaka låtar,

Deltagande kvartetter,

1

Sopran Margot Björch
Lisa Lindström

Bas
3

2

Magnus

Hallin

Torbjörn Nilsson

4

Sorpan TiirutEenning
Helen Svensson

Alt

Tenor

Bas
5

5juni 1993, var ftiljande:

Alt

Tenor

Magnus Blixt
Johon Kozmo

Slefan Chrislensson

Sopran

Anna Ollertun

Alt

Kuolina Wikander
Magnus Eallin
Tofijörn Nilsson

Möller

(S@ d6 upF6trt@ ltrr'srldr! ha lfptlickt, fOnlm
virs mvid
[6 åtr cfr tilliillc. Dcb bd@dc på efr EgeltiilÅ$ m togs i sebad mcd
loingo: SångNln Å dubblo dw sjmga i Få Lffik, rå st ilgd eoÄld gineE skrl 'bli uh kqxt ttl

Magnus BIkt
Stefan Chrtsrcnsson

Blixt, dirigent, sarnt
Karolina Afzölius, Birgitta Mattsson
Mikael Fjelldal, Karl-Fredrik Blix &
Mariette Blix

Jun'ns bedömningskriterier:

ow
Vad beuåffar framtida projektideer vill jag fuir påminna om sådant som från och rill
varit på tal under åren - OBS! inget bestjimt, bara idöer!

Barc egel

Jens

Bas

Juryn bestod av:

namnbyte,
utveckla repetitionsarbetet

Johannespossionen

Barbro Tegland

Tenor

J"nne Renell, hedersjurymedlem, Jan Ivar

en föres1.åilining/konsert,
mera marmelad till fikabrödet
deltagande i någon festivaVkörtiivling,

Romsncero Gilano

Malin Magnasson

Bas

Sopran HelenArdenheim
Karin Lindfors

Tenor

Sopran

Alt

Tenor

Alt

Bas

gS

Castelnuovo-Tedescos musik till Lorcas texter en wit som tar ca 30 milruter iir t?inld som huvudnurrmer
under en kvåli med spansk kcirmusik och gitarrsolist.
J.S.Bach påskpassion ftir kor, solister och orkester.
Giistdirigent. Utantill, på wenska- sceniskt, påkostat.
Kören fra.rrfrir bara såul &ir vi antingen giort text"
musik eller arr. själva.

:

HelhvilIför WP

Liten "uwald" publik (VIP

Nyckfull vals i tangol

Ev i kombination med "Bara egel".
Utveckling av konsertema Nyckfullt och Vals i Taago.

Viinnema I Publiken) tas med på
en helkvåll - res4 konsert, sittning - &ir dom inte vet mer irn var
resan ståf,tar. Ävslutas ex.vis på Gmnebo.

* Intonation* Balans* Tolkning
Obligatoriskt stycke: "Nu har jag ått den jag vill ha", Olle Adolphson

Frittval

kvartett l: "Muis"maaunminuarm" 2: "Didn'tlhe[ord" 3: "Lustw.insWiisa"
4: "Dona nobis

pa.cem"

5: "Vals i tango"

Juryn fann att samtliga kvartetter tog allvarligt på uppgiften, I vissa fall itirsöl:te man kamma hem det
man trodde skulle vara låttvunna poiing getrom.atl lifldra karaltiiren på det frarnftirda srycket - man så att
såga "sviingde till det". Natudigwis gick inte den oerhört kompetenta juryn pa slikt tilltag.
Eftcr noggrann gcnomgång av kvanoftcrnas avsjungna program, fannjuryn att don var enig till alla dolar i
sin bedömning och beslutade lilldela

L993 ÄNS

KVARTBTTSÅNGARPRIS

'0?

MDwonr- 25 An3 nq3

Famili edag i Gunnebo
Söndagen den Z9/8
kl. 12.00-L6.00

0?

vrotnhl

2e a.w1 t?13

Program:
l2.OO: Mr-rsik av llifr<>stk1'rkans

.

l2.1-5z

.

13.00:
13-3Oz

L4.00:
15.00:
16.00:

l>Utsorkester.

Dirigent: Claes-Göran Alincler
Frilufisgtrdstjänst mecl kyrk<>hercle Clary
Bengtson uncler rueclverkan av tsifrostkyrkans blåsorkester.
Högrest:indscians:rrna uppträclel med.dans
och mtrsik.
NIölndals paraclorkester spelar.
Dirigent: Arne Bäckvall.
Tal av finansmininster Anne Vibble.
Mölndals karniuarkör uppträder under
lednirlg av Jan Ivar Blixt.
Pr'istrtclelning för poängpromenad.
Avsh-rtning.

o Gratis inträcle
o Lotterier
o Ponnyridning
o -Poängpromenad
Medtag kaffbkorg ellei köp kaffe-brod-glass
på Gunnebo servering!

I{j ä rt I igt u ci lko m me n !
Arr: FolkDartief liberalerna i Mölndal och Rohuslän

kportiet

ffi,

Bild: ANt)!.RS HO!-(.;Rf_\

Finorrsminister Arute Wibble lzomnter att sotnrnartala rtu
Ctntnebo skttt söndagen den 2g ciigusti.

O

I-lO

O

t

rnAnsmrntstern
besifter Mölndal
t.

Finansminister .\nne Wibble
kommer att hålla etl av sutr
sommartal pä Gur.rnebo slott

\lölndal. söndagen den

augusti. Det är folkpartiet

29
Ii-

beralerna i Bohuslän och
N1ölndal som är arrangörer

av friluftsm<itet. till vilket

r'äntas publik fran .stora de,al av västsverige. liirrutom

Anne Wibble, kommer

bo-

hLrsliberalernes toppkarrdidatrI till riksd;rgen rfi p|esenteras för allmänheten. I)essa

är Kenth Skarvik. Mrilndal.
\larita Aronsson. N,lölndaL.
Berir h af Geijerstam. Udde-

valiu. Tage Harlr'igsson. S,rtenäs. Asa Linden. Uddevalla. N4arianne Lindqvist, Sten-

\

ungsttnd. och

Leif

Lyseki l.

Olssr '::

Folkp:rrtiets boiru-r rilr

ar den:rv

rikets

där part!et ligger :r..r ma.' elt
ttvll mirndul. N[ .' .: .,;',
,

lerna ett mandat s()m innehas
av Kenth Skalvik.
Ploglammet i övrigt under
dagen präglas av en frilufrs
gudstjänst. där l<1 rl','l:,
Clary Bengtson och lJifrost-

kyrkans blåsorkt.ie:

::r !:

verkar. Andra insiag iir fram-

trädanden av högt'e.1i:ritis'
dartsrtre, Mölrtdirls'.,
kör' 0t h Mölnd:rlt '.,r.,.
kester. Ponnyl'idt.titlg i,cl-: .

dla familjebetonade
hör ocksa till

r:

itrslltL

Det har blivit höst igen och vi
i Mölndals Kammarkör
er till en konsert som kan lysa
upp tir. i höstmörkret.

vill

ännu en gång inbjuda

Tisdagen den2november 20.00får
vi ett celebert besök i form av
Ensemble
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Mölndals Kammarkör är därför mycket stolta över att
få stå som värdar när
ensemblen nu gör en konsert i Mcilndal. Eftersom
vi har valt att använda hösten
till att arbeta intensivt med att förbättra vår kör på olika sätt
i stället för att satsa pl
att ha en egen konsert, så passar det mycket bra
att få arrangera en konsert där vi
bara deltar

till

viss del med eget framträdande.
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Det är en märklig och mycket stark upplevelse att höra EnsembleTbilisis elva sångare, både när
de kommer loss i de vilda,tusenåriga ryttarsångerna,där ropen skallar och man känner musiken
ända ner i tårna, och när de sjunger kärlekssånger i svagaste nyans, där rösterna vibrerar av
längtan och ömher Ensemble Tbilisi, med namn efter huvudstaden i Georgien, består av
professionella sångare, som också hanterar diverse olika instrument Under wå somrar har
manskören gjort bejublade besök i Sverige, med extranummer efter extranummer inför en
publik som aldrig vill ga hem. Mölndals Kammarkör är därför särskilt glada att stå som värdar
for en oförglömlig konsert i ässbergskyrkan.Välkomna!
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Då har nämligen vi i

Mölndals Kammarkör
premiär på vår nya foreställning i

Mölndals Konsthall.
att heta och vi vet inte
heller vad den kommer att innehålla. Men vi har massor av
id6er och en hel del av dem går säkert även att genomföra.

Vi vet ännu inte vad den kommer

Hjärtligt välkomna!
säger

vi i alla fall redan nu.

Vänliga hälsningar
Mölndals Kammarkör
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Töntig körtävling
Kan man tävla i musik?
Efter att ha hört finalen i
den körtäving iom någon
(?) arrangerat i samband
med Svenska mässans iulfestival är man beredd att
svara nej på frågan.
töntigt som det här var upplagt fanns varken rim eller reSå

son i tävlingen.
Ta bara den häpnadsväckan-

de innovationen att till jurymedlemmar i finalen engagera

ett antal av de körledare vars
körer redan blivit utslagna på
tidigare stadium!
Misstanken att man inte hittade några andra som var villiga ta på sig jobbet, med de förutsättningar som i övrigt rådde,
inställde sig automatiskt.

Barnkören inte en chans

Att bedömningskriterierna
sedan var sådana att de ickemusikaliska inslagen blev lika
viktiga som de musikaliska
giorde förstås inte saken bäftre.
Därmed slogs ju exempelvis
den duktiga barnkören från As-

kin i praktiken ut redan

innan

den tävlat. För vad har en barnkör att sätta emot på de ickemusikaliska områdena när med-

tävlarna är rena showgrupper

i

barbershopgenren eller gospel
dito.

Förstapris

till Mölndal

Vad står slutligen titeln Årets
kör för? Ar det en grej som bara
gäller i Göteborg och Vänersborg och bara bland dem som
varit med och tävlat? I så fall får
ju tit_eln ett högst begränsat vär-

de. Synd hur som helst på en
god tanke, och synd på de körer
som var med och tävlade. De
var värda bättre.
Glädjande nog gick emellertid förstapriset till den kör som
alldeles oavsett bedömningar
och regler var bäst, nämligen
Mölndals kammarkör. Säkert
får de användning för de fem-

tusen kronor som förstapriset

utgiordes av. Tvåa och trea
blev Gothia Barber Girls respektive Solregn från Vänersborg.

HAKAN DAHL

